
?!Urząd Miejski w Bornem Sulinowie 
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA m Załączniki do rozporządzenia 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)U13-13-2B2m2*JWpł.

Załącznik nr 1przydzielono .... 
ilość zaląazniko; 
podpis ....l.yfć.

WZÓR

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertą należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach,
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranieVnlepobleranle1*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranieVniopobloronlo*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do ktdrego Jest adresowana oferta

Burmistrz Bornego Sulinowa

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.Podjadania palnego*

'i.':---:;:

,|

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), fprma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej 
WWW, adres do korespondencji, adres e mail, numer telefonu ................

e^d^ćj|^l#siedziby, strona

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei" w Bornem Sulinowie - forma prawna - stowarzyszenie 
NR KRS-0000218945
Siedziba: ul. Al. Niepodległości 30a/3,78-449 Borne Sulinowo 
E - mail: ioannagrosicka@vp.pl 
Tel.: 785171027

Joanna Grosicka 
Tel.: 785171027 
E - mail: ioannagrosicka@vp.pl

2. Dane osoby upoważnionej ć)o składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (hp .imię i

i---;

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

, Tytuł nnhlir7nppn1. Tytuł zadania publicznego
Anioł mieszka po sąsiedzku - świąteczna akcja wspierająca seniorów
znajdujących się w trudnej sytuacji 2 yciowej.

•DataMifJ Data,
zakończenia

15 listopada 2022 r. 31 grudnia 2022 r.
rozpoczęcia

■ i

11 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

mailto:ioannagrosicka@vp.pl
mailto:ioannagrosicka@vp.pl


3. Syntetyczny, opis zadariia(wrąz ze wskazaniem, miejsca jego realizacji)
Cel zadania - udzielenie pomocy osobom znajdującym się w bardzo w trudnej sytuacji życiowej poprzez wyposażenie ich 
w podstawowe produkty spożywcze • żywnościowe paczki świąteczne.

STOWARZYSZENIE „Promyk Nadziei" w tym roku po raz pierwszy włącza się do współorganizacji wydarzenia pn. „Anio 
mieszka po sąsiedzku". Pomysłodawcą i głównym realizatorem projektu jest Szkolny Klub Wolontariusza przy Liceum 
Ogólnokształcącym, który od wielu lat w bożonarodzeniowym okresie wspiera najuboższe osoby.
Dzięki przekazanym produktom najbiedniejsi mieszkańcy gminy Borne Sulinowo będą mogli w sposób godny spędzić 
święta Bożego Narodzenia. W skład paczek będą wchodzić długoterminowe produkty żywnościowe, ale też tradycyjne 
potrawy świąteczne - barszcz, pierogi, paszteciki, ciasto. Paczki zostaną przekazane potrzebującym w dniach 19 - 23 
grudnia.
Liczba osób, która otrzyma tego rodzaju wsparcie uzależniona jest m.in. od sponsorów, którzy co roku w dużym stopniu 
finansują zakup produktów do świątecznych paczek.
Planujemy, że w tym roku wsparcie otrzyma ok. 70 osób z terenu gminy Borne Sulinowo.
Osoby najuboższe, które otrzymają tego rodzaju pomoc, wytypowane zostaną przez pracowników Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, organizatorów i współorganizatorów.

Działania:
• sporządzenie listy osób, które otrzymają paczki;
• zakup produktów żywnościowych długotrwałych - kupione artykuły będą stanowiły zawartość paczek;
• posegregowanie i spakowanie do paczek zakupionych produktów;
• rozwiezienie paczek do domów seniorów - zgodnie ze sporządzoną listą.

Miejsce realizacji zadania - produkty zostaną posegregowane i spakowane do paczek w sali Budynku Kulturalno 
-Oświatowego w Bornem Sulinowie.
Seniorzy, którzy skorzystają z tego rodzaju pomocy zamieszkują gminę Borne Sulinowo.
(Działalność ma charakter nieodpłatny.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego ■ ,
Ki:

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość 

docelowa)

Przygotowanie paczek świątecznych dla 
__________ najuboższych__________

Fotorelacja z przygotowania paczek70 paczek

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie orąż zasobów, które b^dą 
wykorzystane w realizacji zadania • >?!.-

Już od 2004 roku Stowarzyszenie realizuje zadania i cele statutowe na terenie gminy Borne Sulinowo. Priorytetowym 
działaniem organizacji jest zapewnienie podopiecznym różnorodnych i właściwych form wsparcia, integracji i rozwoju 
społecznego. Wszystkie działania „Promyka Nadziei" ukierunkowane są na poprawę kondycji fizycznej (turnieje, 
wydarzenia i wyjazdy rekreacyjne), psychicznej (poradnictwo psychologiczne, prawne) i społecznej całych rodzin, w tym 
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Stowarzyszenie realizowało szereg projektów i zadań publicznych zlecanych z 
zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej, działalności na rzecz integracji społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Właściwie każdego roku organizacja pozyskuje środki z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, zapewniając podopiecznym różnorodne formy rehabilitacji społecznej (terapia, logopedia, basen). 
Przez wiele lat stowarzyszenie brało udział w Programie „Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności Unii Europejskiej"



rozdając żywność z Banku Żywności dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności i choroby. Wszystkie działania 
organizacji ukierunkowane są na wsparcie i pomoc osobom nieradzącym sobie z ciężką rzeczywistością, z trudami 
choroby, niepełnosprawności oraz ubóstwa.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

I wartość.JIllS Rodzaj kpM z innych •* ' V.IIP Z dotacji

Produkty żywnościowe do paczek 2.000,001.
iv?

_________
2. 0,00

mmmm0,003.
0,004.

mmmm0,005. m
|$jjrh#tfśzystkich kosżtowteiliżaęii zadaril|fc'.tv' 2.000,00 0,002.000,00.--I

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1} proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego;

jął* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań3)
podatkowych;

jął* z opłacaniem należności z tytułu składek nanie
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei" 
w Bornem Sulinowie 

ul. Al. Niepodległości 30 a/3 
78-449 Borne Sulinowo 

NIP 6731775523 REGON 331463502

PREZES 
STOWARZYSZENIA 

"PROMYK t
'fcjlYWG.

Jóanna G
Data: 12.10.2022 r.

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)



fi


